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[Professing Literature], s nem mondjuk az, hogy Az angol és amerikai irodalom mester-
sége az Egyesült Államokban [Professing English and American Literature in the United 
States].2 Graff  ugyan ideszámítja a klasszikafi lológia korai történetét Amerikában, 
és elismeri, hogy az angol nyelvűn kívül más modern irodalmakat is régóta tanítanak 
ebben az országban, mégis munkájának nemzeti sajátosságára nem utal a címben, és 
magában a könyvben is magától értetődően adottnak veszi ezt a nézőpontot. Igaz, ha 
Graff  minden ország minden irodalmának globális történetét írta volna meg köny-
vében, Az irodalom mestersége feltehetően jóval kevesebb olvasóra talált volna, mint 
így, és a legtöbb ember csak az érdeklődési területére vonatkozó egy vagy két fejezetbe 
nézett volna bele. A nemzet volt a természetes kerete az intézménytörténetnek, mi-
ként Anglia és Amerika nemzeti irodalmainak együttes tárgyalása számított a logi-
kus választásnak az amerikai közegben.

Amikor valaki mégis egy egyedi nemzet határain túlra tekintett, általában egy bi-
zonyos régión belül maradt, mint ahogy az Ernst Robert Curtius Europäische Litera tur 
und lateinisches Mittelalter [Európai irodalom és a latin középkor] című munkája vagy 
Erich Auerbach Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur 
[Mimézis. A valóság ábrázolása a nyugati irodalomban] című könyve esetében történt.3 
Ami azt illeti, Curtius és Auerbach is leginkább csak néhány ország irodalmára össz-
pontosítottak, hiába jelentették be igényüket az európai és nyugati irodalom vizs-
gálatára. Annak a Mimézisnek az alcíme, amelyet oly gyakran méltatnak a nyugati 
irodalmakat kivételes módon átfogó elemzésként, akár az is lehetne, hogy A valóság 
ábrázolása Itáliában és Franciaországban – innen származik a húsz középpontba he-
lyezett szöveg közül tizenöt.

Az áttekintő egyetemi kurzusok hallgatólagosan szintén nemzeti vagy legjobb 
esetben regionális nézőpontból alkották meg az irodalomtörténeteket. A 20. század 
legnagyobb részében a tipikus amerikai „irodalmi proszeminárium” kurzus teljesen 
nyugati (és többnyire angol és amerikai) anyagokra épült. A világirodalom kurzusok 
és az ezeket kiszolgáló szöveggyűjtemények nem láttak önellentmondást abban, hogy 
„világ” alatt tisztán nyugat-európai jelenségeket és azok klasszikus és bibliai előzmé-
nyeit értik, olykor néhány orosz és amerikai írót is bedobva a tisztesség kedvéért. Ez 
a helyzet drámaian megváltozott a kilencvenes évek közepe óta, kezdve a Mary Ann 
Caws és Christopher Prendergast által válogatott HarperCollins World Readerrel 
[a HarperCollins világirodalmi szöveggyűjteménnyel], mely mintegy 475 szerzőt tartal-
mazott a világ minden részéről, rögtön utána a Norton Anthology [Norton antológia] 
világirodalmi kötetének bővített kiadásával, mely kétezer oldal nem-nyugati anya-
got tartalmazott négyezer oldalnyi európai és amerikai szöveg mellett.4

2 Gerald Graff, Professing Literature. An Institutional History, Chicago UP, Chicago, 1987.
3 Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Francke, Bern, 1948.; Erich 

Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Francke, Bern, 1946. 
[Jellemző módon a magyar fordítás kicserélte a nyugati jelzőt, még általánosabbá téve a címet: Mimézis. 
A valóság ábrázolása az európai irodalomban, ford. Kardos Péter, Gondolat, Budapest, 1985. – A ford.]

4 Th e HaperCollins World Reader, I–II., szerk. Mary Ann Caws – Christopher Prendergast, Haper-
Collins, New York, 1994.; Th e Norton Anthology of World Masterpieces, I–VI., szerk. Maynard Mack 
– Bernard M. W. Knox – John C. McGalliard – P. M. Pasinetti – Howard E. Hugo – Patricia 
Meyer Spacks – René Wellek – Kenneth Douglas – Sarah Lawall, Norton, New York, 1995.

DAVID DAMROSCH

Világirodalom-történet felé

Globális irodalomtörténet írása háromféle kihívást von maga után: úgymint a meg-
határozás, a megvalósítás és a cél problémáit. Vajon meghatározhatjuk oly módon ezt 
a kutatási területet, hogy egy jelentésteli történelmet egyáltalán elgondolhassunk? És 
ha igen, felállítható egy hatékony szervezet és kidolgozható egy megvalósítható mun-
katerv, hogy konkrét formát adjunk az egész világra kiterjedő vállalkozásnak? Végül, 
és ez a legnehezebb, írhatunk-e olyan világirodalom-történetet, melyet egyáltalán 
bárki el is akar olvasni? A következő oldalakon ezekre a kérdésekre fogok igenlő vá-
laszt keresni.

Meghatározás

Globalizálódó korunk egyszerre a legkönnyebb és a legnehezebb időszak a világiro-
dalomtörténet-írásra. Mostanáig az irodalomtörténet gyakorlatát oly nagy mértékben 
uralták a nemzeti paradigmák, hogy a globális irodalomtörténet puszta ötlete is való-
színűtlennek vagy – még rosszabb – érdektelennek tűnt volna. Ian Watt számára 
tökéletesen ésszerűnek tűnt a brit regényírókról szóló könyvét A regény felemelkedé-
sének [Th e Rise of the Novel] nevezni, semmint A brit regény felemelkedésének [Th e 
Rise of the British Novel].1 Néhány kritikus ugyan megjegyezte, hogy szerfelett regénysze-
rű dolgokat másutt is írtak már a Cervanteshez és Madame de Lafayette-hez hasonló 
nagyhatású alakok, de az általánosan elfogadott volt, hogy a brit regénynek van saját 
nemzeti története, mely jól tanulmányozható önmagában – vagy még inkább így tanul-
mányozható legjobban –, függetlenül a francia- vagy spanyolországi fejleményektől. 
Még kevésbé tűnt szükségszerűnek visszamenni Héliodóroszig vagy Apu leiusig, vagy 
észak felé a Njáls sagához és kelet felé a Gendzsi szerelmeihez. Még ha valaki módját 
ejtette, hogy – netán a „prózai fi kció” kategóriája alatt – fi nom különbségeket tegyen 
a regény, az antik románc, a saga és a monogatari között, nehezen lett volna elképzelhe-
tő, hogy ennyire távoli időszakok és helyszínek vizsgálata elvezethetne bármi olyasmi-
hez, ami egy közös történelemre emlékeztet, vagy legalábbis ami bármilyen, a „fel-
emelkedés” kifejezés által sugallt, lineáris, célelvű történethez vezethetne.

A helyzet az intézménytörténet esetében is hasonló volt, mint az irodalomtörté-
netnél. Így Gerald Graff  úttörő könyvének is az a címe, hogy Az irodalom mestersége 

* A tanulmány eredeti megjelenési helye: Toward a History of World Literature, New Literary History 
2008/3., 481–195. A fordítást az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (ÁITK) 
„Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák” (TKI01241) és „Történés, médium, nyilvá nos-
ság” (NK81636) projektjei tették lehetővé együttműködésben „Az angol irodalom magyar története” 
(K101798) projekttel.

1 Ian Watt, Th e Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson, and Fielding, University of California 
Press, Berkeley–Los Angeles, 1957.
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A nemzeti paradigma uralmának alkonya és a globális perspektíva bimbózó ki-
nyílása aztán kedvező lehetőséget teremtett, hogy a világirodalom történetének tervéről 
elmélkedjünk. Egy eff éle történet számára a szerencsés körülmények mégis a legnehe-
zebb körülményeket jelenthetik, mivel a globalizáció éppen azt a történetet áshatja 
alá, amelyet ő maga hoz létre. Ez kétféleképpen eshet meg. Először is azáltal, hogy 
elérhetővé teszünk egy folyton növekvő irodalmi mezőt, a világirodalom globalizá-
ciója robbanásszerűen megnöveli azon művek számát, melyeket teljes joggal bele kel-
lene foglalni egy határtalan interkontinentális űrbe – egyfajta expansio ad absurdum 
volna ez. Ha a világirodalom mindazt jelenti, amit valaha írtak, nemcsak a szövegek 
végeláthatatlan sorával kell foglalkoznunk, hanem egyúttal olyan helyi történetek és 
versengő irodalmi kultúrák özönével is, melyek könnyen lehet, hogy egyáltalán nem 
emlékeztetnek semmiféle átfogó történetre, még akkor sem, ha az anyagmennyiség 
történetesen uralható és bemutatható.

Egy ezzel egyenértékű és ellentétes probléma abból adódik, hogy tény: a globális 
világirodalomról nem született túl sok olyan történet, mely kiindulási alapul szolgál-
hatna. Az „Új Globális Történelem” például, melyért a történész Bruce Mazlish szállt 
síkra, a globalizációt egy olyan jelenségnek látja, mely legfeljebb ötven évre megy visz-
sza, és amely nemcsak az új gazdasági kapcsolatokat foglalja magában, hanem annak 
az érzékelésmódnak a lényegi megváltozását is, ahogy saját magunkat és világunkat 
felfogjuk.5 Egy ilyesfajta új világ irodalma szükségszerűen nagyban fog különbözni 
mindattól, ami korábban volt. Amennyiben a világirodalmat egy alapvetően globális 
látószög irodalmaként – akár a szerzői szándék, akár az olvasók közötti áramlása 
felől – határozzuk meg, akkor még csak most látjuk annak az irodalmi formának a 
születését, melynek története valójában inkább a jövőben, mintsem a múltban bon-
takozik ki. Ez nem túlságosan eredeti gondolat: Goethe ugyancsak a jövőbe utalta 
a Weltliteratur kialakulását, amikor elkezdte használni ezt az általa bevezetett fogal-
mat. Ő egyértelműen úgy gondolt a világirodalomra, mint egy újfajta létezőre, a ré-
gebbi, szerinte hervadó nemzeti irodalmak örökösére. Ahogy tanítványának, Johann 
Peter Eckermannak 1827. januárjában mondta: „A nemzeti irodalom manapság nem 
sokat számít; a világirodalom korszaka van soron, és most kinek-kinek meg kell ten-
nie a magáét, hogy siettesse ezt a korszakot.”6

Felvéve Goethe gondolatainak fonalát, azt mondhatjuk, hogy a világirodalom első 
megvalósulási formái a 19. század végén kezdtek előtűnni, olyan alakok munkásságá-
ban, mint Rudyard Kipling, akit már húszas évei végén négy kontinensen olvastak, 
s aki úgy írt, hogy négy kontinensen olvassák. Azonban még Kipling olvasótábora is 
az 1880-as években leginkább az angolul beszélő világra korlátozódott, és munkái 
továbbra is az otthoni és birodalmi kapcsolataik révén külföldön tevékenykedő angol 
fi gurákról (és alkalmilag ír kamaszokról)7 szóltak. Csak az 1960-as évek óta lehe-
tünk egy olyasfajta Weltliteratur virágzásának tanúi, melyet Goethe vizionált, mely 

5 Bruce Mazlish, Th e New Global History, Routledge, New York, 2006.
6 Johann Peter Eckermann, Beszélgetések Goethével. (Válogatás), szerk., bev. Turóczi-Trostler József, 

ford. Lányi Viktor, Művelt Nép, Budapest, 1956, 121.
7 [Az utalás Kipling Kim (1901) című regényére vonatkozik. – A ford.]

koncepcióját tekintve posztnemzeti, recepcióját tekintve teljesen nemzetközi, és ame-
lyet olyan világban cikázó írók hoztak létre, mint Kipling örököse, Salman Rushdie. 
Ha így határozzuk meg, a világirodalomnak alig van egyáltalán története. Még a ma 
írt műveknek is csak egy halmazát foglalja magában, és szinte semmit sem tartalmaz, 
amit több mint ötven éve írtak, vagyis semmit az elmúlt ötezer év 99 százalékának 
irodalmi terméséből.

Azért nem minden történész gondolja úgy, hogy a globalizáció egy tisztán kortárs 
jelenség: alapvető mechanizmusait már a felfedezések, a hódítások és a kereskedelem 
kora újkori mintáiban is láthatjuk, vagy sokkal korábbi példákon is, mint a selyem-
úthoz hasonló kereskedelmi és kulturális cserét szolgáló útvonal. Különösen a nyel-
viség irodalomban betöltött fontosságára tekintettel lehet helyénvaló jelentékeny tör-
téneti mélységet engedni a világirodalomnak. A kritikus pont egy műnek a nemzeti 
kontextusból a világirodalom szférája felé történő elmozdulása szempontjából az, 
amikor egy másik kulturális és nyelvi tartományban fogadják be, mint történt az a 
Gilgames-eposz esetében igen korán, a Kr. e. 2. évezredben, amikor is lefordították 
hettitára a mai Törökország területén. A homéroszi eposzok új éltre keltek a Római 
Birodalomban, bár Horatius és Vergilius még görögül olvasták e műveket.

Kétségtelen, hogy egy könyv elmozdulása a világirodalom szférájába drámai se-
bességgel történhet manapság: a frankfurti könyvvásáron a fordítási jogok tíz vagy 
húsz nyelvre is eladhatók, miközben a mű még kéziratban van. Azonban ez az irodal-
mi globalizáció inkább csak fokozatbeli, s nem minőségi változásra utal a textuális 
utazás és átalakulás rég kialakult folyamataihoz képest. Voltaire Candide-ja akkor 
lépett be a világirodalomba, amikor átkelt a csatornán, hogy Candid legyen belőle az 
angol fordításban – ez az utazás már az eredeti közreadásának évében, 1759-ben meg-
történt.8 Hónapok kérdése volt csupán és a Candide-ot olvasták Európa-szerte és azon 
is túl, akár franciául, akár a rohamosan növekvő számú fordítások valamelyikében. 
Bizonyos szempontból Voltaire idején a szerzői jogra vonatkozó törvények hiánya 
csakugyan azt jelentette, hogy a művek szabadabban áramolhattak külföldön, mint 
ma: a Candide-ot egy éven belül nem egyszer, de kétszer is lefordították angolra. Ma-
gában a könyvben Candide dél-amerikai utazásai során megáll Surinamban, ahol 
a szereplők rabszolgákkal találkoznak – Voltaire megemeli kalapját Aphra Behn 
előtt, akinek Oroonokója akkoriban érte meg hetedik francia fordítását.

A Candide gyors áramlása különböző térségek és nyelvek között a magába a műbe 
beleírt világiasság kiterjedését jelezte – nemcsak Candide transzatlanti szerencsét-
lenkedéseiben, hanem már a címlapon is. Minekután korábbi munkáinak megje-
lenését a cenzúra akadályozta és börtönbüntetést is szenvedett miattuk, Voltaire 
a Candide-ot névtelenül jelentette meg, vagy pontosabban egy névtelen fordítás formá-
jában „de l’Allemond de Mr. le Docteur RALPH” [„németből Ralph doktor úrtól”], 

8 François-Marie Arouet de Voltaire, Candide ou l’optimisme = U., Romans et contes, szerk. René Pomeau, 
Garnier, Paris, 1966, 179–259. Az eredeti: Candide, ou l’optimisme, traduit de l’allemand de Mr. le 
Docteur Ralph, k. n., h. n., 1759. Az angol fordítás: Candid: Or, all for the Best, Translated from the French 
of M. de Voltaire. the Second Edition, carefully revised and corrected, J. Nourse, London, 1759. [És 
az első magyar fordítás: Volter, Kándid avagy a’ leg-jobbik világ Eldorádóban, k. n., Bécs, 1793. – A ford.]
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a történetet olyan állítólagos szerzőnek tulajdonítva, aki nem sokkal korábban esett 
el a hétéves háború egyik csataterén. Nem törődve azzal, hogy Voltaire-t odahaza 
milyen bajba keverhetik katolikusellenes vitái, a londoni kiadó Voltaire nevét kitün-
tetett helyre illesztette annak a könyvnek a címlapján, mely valóban fordítássá vált, 
míg korábban franciául csak tettette, hogy az.

Ralph doktor munkája ilyenformán először csak fordításban lett nyíltan Voltaire 
könyve. A német „szerző” választása Candide kalandjainak írójaként különösen sze-
rencsés, mivel a Candide több tekintetben is Grimmelshausen A kalandos Simp li cis si-
mus [Der Abenteuerliche Simplicimissimus Teutsch] (1668) című művének korszerűsítése, 
mely a harmincéves háborúban kezdődik, annak a hétéves háborúnak az elődjé ben, 
mely előidézte Ralph doktor halálát.9 A végtelenül naiv Simplicius Simplicissimus 
a háború sújtotta Európában bolyong és végül egy rejtett utópikus államot, Atlan-
tisz elsüllyedt városát látogatja meg – miként Candide kitérője El Doradóba, ez a 
kerülőút is megteremti az erőszak és a modern Európa züllése elleni szatíra lehető-
ségét. Grimmelshausenből valamint Behnből merítve, a svájci határ közelségének 
helyzeti előnyét kihasználva, Voltaire szükségszerűen volt kezdettől fogva nemzet-
közi szerző.

A világirodalom mindig is a nemzeti és regionális irodalmak közti dinamikus 
össz játékban jött létre. Valójában azt mondhatjuk, a világirodalom évszázadokkal meg-
előzte a modern nemzetállam születését. Már Hutcheson Macaulay Posnett így látta, 
aki 1886-ban első ízben adott ki könyvet ezen a címen: Comparative Literature [Össze-
hasonlító irodalom] (állítása szerint ő alkotta meg az angol kifejezést).10 Posnett az 
irodalom történetét olyan folyamatként vázolja fel, mely a helyi, törzsi alapú irodalom-
tól a nemzet és a birodalom szélesebb szférái felé tart. Mindamellett megjegyzendő, 
hogy a világirodalom születését a késő ókor hellenisztikus világába helyezi, sokkal 
korábbra a nemzeti irodalmaknál, melyeket a világirodalom feldolgozása után tár-
gyal. Posnett leírásában a Római Birodalom transzkulturális terjeszkedése olyan új, 
nem-lokális írásmódok útját egyengette, melyek már nem kapcsolódtak szorosan sem-
milyen adott közösséghez és annak hagyományaihoz, és amelyek birodalom-szerte, 
régiók sokaságában olvashatóak voltak.

A posnetti értelemben vett világirodalom jó példája lehetne a madaurai Apuleius. 
Ő egy helyi észak-afrikai nyelvet, a punt beszélve nőtt fel, de gyermekkorában görög 
földre küldték tanulni. Metamorphosesét vagy Az aranyszamarát latinul írta, hogy 
szamár hősének thesszáliai és egyiptomi kalandjai Szíriától Hispániáig szórakoz-
tathassák az olvasókat. Mikor Apuleius az elején, tréfásan bocsánatot kér a kon-
vencionálistól eltérő latinja miatt, olyan cirkuszi lovashoz hasonlítja magát, aki az 
egyik ügető lóról a másikra ugrik. Azt állítja, hogy nyelvi metamorfózisa hősének 
fi zikai átalakulását tükrözi, és élvezeteket ígér olvasóinak, ha hajlandóak egy olyan 

9 Johann Jakob Christoff el von Grimmelshausen, Der Abenteuerlicher Simplicius Simplicissimus, Gold-
mann, München, 1964. (Magyarul: A kalandos Simplicissimus, I–II., ford. Háy Gyula, utószó, jegyz. 
Pók Lajos, Magyar Helikon, Budapest, 1964.)

10 Hutcheson Macaulay Posnett, Comparative Literature, Paul Kegan, London, 1886. (Reprint: Johnson, 
New York, 1970.)

papiruszra írt „görög szabású regény”-t fi gyelemmel kísérni, melyet „huncutkodó ní-
lusi nádtollal fi rkáltak tele”.11

A világirodalom teljes történetének épp annyira kell támaszkodnia Posnettre, 
mint Goethére – vagy Immanuel Wallersteinre –, és tartalmaznia kellene Apuleiust, 
Murasaki Shikibut és Voltaire-t, miként Kiplinget és Rushdie-t is. Fel kellene tárnia 
azokat a változatos folyamatokat és stratégiákat, melyek segítségével az írók egyéni-
leg és kollektíve előmozdították a helyi kultúrák és az azokon túli világ közti pár-
beszédet.

Megvalósítás

Hogy is kellene egy ilyen történetnek kinéznie, és hogyan kellene megírni azt?
A lehetőségek csaknem olyan változatosak, mint a világirodalom maga: a mono-

mániástól a Wikipédiáig sokféle megvalósulási formát ölthet. Az egyik szélsőséget 
az jelentené, ha egy mindentudó egyén vállalná magára e történet megírását – vagy 
rövidített formában H. G. Wells Outline of Historyjának [Vázlat a történelemről] 
módjára, vagy terjengősebben, mint amilyen Arnold Toynbee húszkötetes Study of 
Historyja [Tanulmány a történelemről].12 Noha egy ilyen vállalkozás ijesztőnek tűnhet, 
Posnett már próbálkozott vele évtizedes munkájának gyümölcsében, a Comparative 
Literature-ben, melyhez a szanszkrit epikától kezdve az arab kaszídákon át a navaho 
indián mesékig mindenfélét elolvasott. Posnett könyve fi gyelemreméltó teljesítmény 
volt, mely eredeti módon kínált globális számvetést az irodalom fejlődéséről, annak 
legkorábbi korszakaitól és legalapvetőbb megnyilatkozásaitól kezdve saját korának 
irodalmáig. Posnett természetesen erősen támaszkodott az általa kutatott különbö-
ző kultúrák szakembereinek munkáira, de nincs is semmi baj azzal a tudománnyal, 
mely szűkebb szakterületek műveit szintetizálja. Nemrégiben éledt fel ennek az el-
járásnak egy változata Franco Moretti „távoli olvasás”-ra [distant reading] történő 
felhívásában. Ez a tudomány széles alapokra helyezett formája, mely az irodalmi 
áramlatok globális mintázatáról kíván teljes képet alkotni a helyi irodalomtörténetek 
eredményeire építve. „Az irodalomtörténet – mondja Moretti – »másodkézből« szü-
letik: foltvarrás [patchwork] nyomán áll össze mások kutatásaiból, egyetlen közvetlen 
szövegszerű olvasat nélkül. Bár nagyra tör – éppenséggel nagyobbra, mint bármikor 
korábban (világirodalom!) –, ez az ambíció most egyenesen arányosan nő a szövegtől 
való távolsággal.”13

Posnett vállalkozása ily módon ma újfent aktuális, bár Posnett teljesítményét 
nem ismételhetjük meg a saját fogalmai segítségével. Mindössze háromszáz oldalon 
vizsgálva a világ irodalmi termelésének teljes történetét, Posnett elkerülhetetlenül ki-
hagyott sok mindent és túlságosan leegyszerűsítette azt, amit belefoglalt, a világ iro-

11 Apuleius, Aranyszamár, ford., bev. Révay József, Magvető, Budapest, 1959, 25. [A magyar műfor-
dítást követve módosítottam a szöveget – A ford.]

12 H. G. Wells, Th e Outline of History. Being a Plain History of Life and Mankind, Macmillan, New York, 
1927.; Arnold J. Toynbee, A Study of History, I–XII., Oxford UP, London, 1934–1961.

13 Franco Moretti, Conjectures on World Literature, New Left Review (1) 2000. január–február, 57.
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dalmi hagyományait beleerőltetve a társas fejlődés mindenre jó, Herbert Spencer 
elméletéből kölcsönzött modelljébe. Ennek ellenére a tény, hogy egyáltalán meg tudta 
írni könyvét – és olyan nagy sikerrel, mint ahogy tette –, azt mutatja, hogy ezt meg 
lehet csinálni. A széles alapokra épített irodalomtörténet újabb keletű kísérletei 
olyan együttműködő csoportok kialakítása felé haladnak, melyek tagjainak együtt 
megvan az a szakértelme, melyre Posnett egyedül sohasem tehetett szert. Moretti 
ötkötetes, Il Romanzo című vállalkozásában, mely a regény történetét kutatta, hetve-
nen működtek közre, munkájukat Moretti világos szerkesztői utasítása szabályozta, 
és az elkészült munkának sikerült egyesítenie a regény globális elterjedésének átfogó 
számvetését egyedi irodalmi kultúrák, sőt egyes szövegek hosszas és szoros tanul-
mányozásával. Ebben az üdítő vállalkozásban a távoli olvasás kezet fog a szoros ol-
vasással.14

Mégis a regény globális története már mutatja az arányok súlyos problémáit. Az 
Il Romanzo a teljes olasz kiadásában öt vaskos kötetet sorakoztat fel, noha csak egyet-
len, relatíve friss tekintéllyel rendelkező műfajt dolgoz fel, s még így is szükségszerűen 
szelektál. És hány ember fogja valaha elolvasni ezt az öt kötetet? Moretti angol nyelvű 
olvasói semmi esetre sem. Teljes fordítások jelennek meg koreai és spanyol nyelven, 
de a Princeton University Press húzódozott, s inkább egy kétkötetes rövidített kiadás 
mellett döntött. Moretti eljárásának a világirodalom egész történetére való kiterjesz-
téséhez két- vagy háromszáz közreműködőre lenne szükségünk, és egy egész könyves-
polcnyi kötet születne. Nem mintha egy ilyen történetnek mindenképpen borítótól 
borítóig kellene olvashatónak lennie, de egy adott ponton a vállalkozás oly nagyra nő het, 
hogy meghiúsulhat az az alapvető cél, mely áttekintést ígért, és mi valami olyasmivel 
foglalkozunk, ami a világ nemzeti irodalomtörténeteinek kompendiuma felé közelít.

Az elmúlt negyedszázad során az International Comparative Literature Associa-
tion (ICLA) elindított egy sorozatot, melynek témája „Az európai irodalmak össze-
hasonlító története”, ami alkalom adtán egy átfogó irodalomtörténet – vagy inkább 
egy könyvespolcnyi irodalomtörténet – magja lehetne. A romantikához és a szimboliz-
mushoz hasonló mozgalmakat tárgyaló kötetek mellett a sorozat a karibi irodalomról 
szóló köteteket is magába foglal, csakúgy, mint a kelet-európai irodalom egy kreatívan 
kigondolt történetét és Latin-Amerika irodalmi kultúrájának háromkötetes történe-
tét.15 Ezek csodálatra méltó módon egyaránt ügyelnek kisebb és nagyobb nemzetek-
re, a periférikus régiók közti változatos kapcsolatokra és a közvetlen nagyváros–peri-
féria-kapcsolatokra. Az ICLA munkáján kívül más irodalomtörténészek is nekiláttak 
a regionális irodalomtörténetek újragondolásának. Az egyik első ambiciózus kísér-
letet arra, hogy újra megértsük az európai irodalom határait, az Annick Benoit-
Dusausoy és Guy Fontaine szerkesztette History of European Literature-ben [Az euró-

14 Il Romanzo, I–V., szerk Franco Moretti, Einaudi, Torino, 2001–2003.; Th e Novel, I–II., szerk. 
Franco Moretti, Princeton UP, Princeton, 2006.

15 History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th 
Centuries, szerk. Marcel Cornis-Pope – John Neubauer, J. Benjamins, New York, 2004.; Literary 
Cultures of Latin America. A Comparative History, I–III., szerk. Mario J. Valdes – Djelal Kadir, 
Oxford UP, New York, 2004.

pai irodalom történetében] találhatjuk meg, melyben százötven kutató működött 
közre. Miként a szerkesztők a könyv elején megjegyzik, a „tartós rögeszme, mely a 
szerzőt nyelvileg és fölrajzilag egy bizonyos területre korlátozza, egy olyan általános 
nézet, melyet a nehezen kihaló 19. század hagyott örökül.”16 A nemzetek helyére ez 
a kötet pán-európai folyamatokat (humanizmus, felvilágosodás, romantika), műfajo-
kat (utazási regény, pikareszk) valamint széles témákat („Érzékenység és zsenialitás”, 
„A nő és a mítosz”) javasol.

Bár a francia írásbeliség még valamelyest felülreprezentált – Sade márki például 
nagy szerzőknek kijáró fi gyelmet kap, szemben Friedrich Schillerrel vagy Alexander 
Pope-pal –, Benoit-Dusausoy és Fontaine kötete jelentős eltolódást mutat a sokkal 
korábbi gyakorlathoz képest, amennyiben teljesen szabadon kever magyar, holland 
és katalán írókat a nagy és erős alakok közé. Például a szimbolizmus folyamatait 
tárgyalván a közreműködők bevonták vizsgálatukba a cseh Karel Hlaváč, a görög 
Konstantinos Hadjopoulos, a svéd Vilhelm Ekelund, a magyar Komjáthy Jenő, a bol-
gár Ivan Vazov vagy a fl amand August Vermeylen műveit, olyan megszokott alakok 
mellett, mint a francia költők, Rimbaud és Verlaine, a német Stefan George vagy az 
angol esztéta, Arthur Symons.17

A History of European Literature a maga lendületével megkapó, de azért nehéz le-
ülni és végigolvasni. A százötven közreműködő többnyire egymástól elszigetelten 
dolgozott, és az eredmény sokkal inkább kapcsolódás nélküli, mint várnánk azt egy 
olyan könyvtől, melyet annak szenteltek, hogy mutassa meg Európa irodalmi kultú-
rájának kapcsolati hálóját. Továbbá azáltal, hogy oly határozottan teszi zárójelbe 
a nemzet régóta hangsúlyos kategóriáját, Benoit-Dusausoy és Fontaine kötete vég-
eredményben az irodalmi termelés egyik legfontosabb terepének nem juttat meg-
felelő fi gyelmet, míg gyakran tesz túlzó állításokat olyan kevéssé ismert alakok 
európai fontosságáról, akiknek valódi tevékenységi köre és hatása helyi érdekű volt. 
A kötet tematikus kategóriái, mint például „A nő és a mítosz”, olykor túlságosan 
tág kategóriáknak tűnnek, melyek arra használhatók, hogy látszatkapcsolat létesül-
jön mélyebb kötődést nem mutató művek és szerzők közt. Még a korlátozott méretű 
Európa viszonylatában is a könyv gyakran nevek és kapcsolódó hivatkozások ferge-
tegévé válik, s nem mindig mutat túl azon a puszta tényen, hogy – bizonyára érde-
mes ezt is tudni – voltak izlandi humanisták és magyar szimbolisták. Ideális esetben 
a kötet olvasója fellelkesül, hogy belenézzen néhány korábban ismeretlen szerzőbe, 
de a könyv gyakran történetből enciklopédiává kezd alakulni.

Mindezek a problémák már pusztán az európai irodalom kapcsán is felbukkan-
tak – a világirodalom teljes története hasonló kihívásokkal sokkal nagyobb méretek-
ben néz szembe. Ezeket a kihívásokat láthatjuk megtestesülni egy friss négykötetes 
gyűjteményben: Literary History. Towards a Global Perspective [Irodalomtörténet. 
Egy globális perspektíva felé].18 Ez a Swedish Research Council által alapított csoport 

16 History of European Literature, szerk. Annick Benoit-Dusausoy – Guy Fontaine, ford. Michael 
Woolf, Routledge, London, 2000, xxvii.

17 Uo., 498–502.
18 Literary History. Towards a Global Perspective, I–IV., szerk. Anders Pettersson, de Gruyter, Berlin, 2006.
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vállalkozása volt, akik az előkészületek során számos találkozót és egy nagy konfe-
renciát tartottak, mely a munkacsoport tagjaitól és a külföldi közreműködőktől egy kö-
tetnyi programtanulmányt eredményezett.19 Anders Pettersson, Gunilla Lindberg-
Wada és kollégáik köteteiket kettős fókusszal képzelték el: egyrészt bevezetésként 
a nem-nyugati irodalmi kultúrákba nyugati olvasók számára, másrészt a kapcsolati 
minták és a transzkulturalitás feltárásaként. Az első kötetüket az irodalom különbö-
ző kultúrákban megjelenő fogalmainak szentelték; a második kötet néhány nem-nyu-
gati műfajt tárgyal; a harmadik és a negyedik kötet a modern világ kölcsönhatásait 
vizsgálja, különösen az európai irodalmi modellek adaptációit és transzformációit 
Ázsiában és Afrikában.

Mint azt az alcím is mutatja, a vállalkozás inkább előkészítő lépéseket tesz az 
irodalomtörténet „globális perspektívája felé”, s nem vállalkozik annak teljes megte-
remtésére. A vállalkozás két tucat munkatársa szorosan együttműködött, és első-
sorban arra ügyelt, hogy terjedelmes esettanulmányokat írjanak, ezáltal elkerülték 
a telegrafi kus rövidség és a tisztázatlan célok problémáit, melyeket Benoit-Dusausoy 
és Fontaine History of European Literature-énél láttunk. Azonban eseti történeteik 
sajátlagossága egyfajta stroboszkóp-hatást hoz létre, miáltal inkább az irodalom és 
a műfajok kiválasztott modelljeit vázolják és a kulturális átalakulás lenyűgöző pillana-
tait világítják meg, s nem ügyelnek az átfogó irodalomtörténetre, melyet a vállalkozás 
címe ígért. A negyedik kötet írásai például a következő témákat érintik: a ghánai 
regény angolul, indián és európai elbeszélések kapcsolódási pontjai, hibriditás az in-
diai angol irodalomban, modernitás a portugál uralom alatt, detektívtörténetek a kom-
munista blokkban, az európai színház ázsiai kisajátítása, kultúraközi írásbeliség 
Ománban és az Egyesült Arab Emirátusokban, kulturális találkozások a kortárs tö-
rök gyermekirodalomban. Egy összegző utószó a globalizációt tárgyalja. Egy ilyen 
gyűjtemény legföljebb tipológiát nyújt, s nem történetet.

A gyűjtemény első kötete, mely az irodalom és az irodalmiság fogalmairól szól, 
inkább szinoptikus, csakhogy kizárólag a nem-nyugati elképzelésekre összpontosít, 
elsősorban Kína „nagyobb kultúráira”, Japánra és Indiára, kiegészítve azt egy írással 
a klasszikus arab költészetről, s még kettővel az afrikai szóbeli irodalomról. Legyen 
bár szelektív, a svéd csoport vállalkozása a maga ezeregyszáz oldalával – és a négy de 
Gruyter-kötet 475 dolláros együttes árával – valószínűleg csaknem olyan hosszú, 
amilyennek egy irodalomtörténetnek lennie kell, ha azt szeretnénk, hogy el is olvas-
sák, s ne csupán utánanézzenek benne valaminek időről időre. Egy olyan történetet, 
mely magában foglalná Európát, Észak- és Dél-Amerikát, mely magában foglalná az 
ázsiai és afrikai kultúrák tágabb tartományát, és mely a tárgyalt kultúrák teljesebb 
bemutatását nyújtaná, új módon kell majd megalkotnunk.

A bemutatás új módjának egy sor strukturális kihívásra kellene választ adnia: 
célravezető áttekintést kellene adni kezelhető számú oldalon; meg kellene találni 
a módját, hogy az átfogó vázlatot olyan esettanulmányokkal töltsük fel, melyek életre 
keltik az anyagot; és úgy kellene megalkotni, hogy egy adott szerzőre, műfajra, terü-

19 Studying Transcultural Literary History, szerk. Gunilla Lindberg-Wada, de Gruyter, Berlin, 2006.

letre vagy korszakra igen különböző mértékben kíváncsi olvasók számára egyaránt 
használható legyen. Ezen a ponton a Wikipedia-modell könnyen szóba jöhetne, mely 
lehetővé tenné, hogy az alaptörténetet hiperlinkek segítésével beágyazott, mélyebb 
és részletesebb szintek felé bővítsük. Egy ilyen vállalkozás jelentős mértékben, bár nem 
kizárólag internet-alapú lenne. A nyomtatott kötetek semmi esetre sem veszítették 
el hasznukat manapság, és a főleg irodalmat tanuló diákoknak nem csupán nosztal-
gikus kötődésük van a nyomtatott könyvhöz. Önmagában az anarcho-szindikalista 
Wikipedia-modell az enciklopédikusság és még inkább a kaotikusság felé halad. 
Egy megalapozó nyomtatott kötet értékes fogódzót biztosíthatna a vállalkozás számá-
ra – olyan kezelhető áttekintést nyújtana, mely önmagában is olvasható volna, miköz-
ben a további kutatások számára fenntartott portálként is kiszolgálná az olvasókat.

Az eff éle kettős vállalkozásra már létezik jó modell, melyet a világ legrégebbi iro-
dalmának kutatói a célnak megfelelően fejlesztettek. Az elmúlt évtizedben egy Oxford-
ban alakult nemzetközi csapat összeállította az Electronic Text Corpus of Sumerian 
Literature-t [Sumér Irodalom Elektronikus Szövegkorpuszát] vagy ETCSL-t, ahogy 
ez ismeretes a kevés, de odaadó követő számára. Az összes ismert sumér irodalmi 
szöveg átírása és fordítása megtalálható a www.etcsl.orinst.ox.ac.uk oldalon, az elekt-
ronikus médium lehetővé teszi a szövegek és fordítások rendszeres frissítését,20 az új 
ékírásos táblák és töredékek is megtalálhatóak és a homályos részek tisztázva vannak. 
Ezzel egyidejűleg az adatbázis legfontosabb szövegei elérhetőek egy gyűjteményes, 
Th e Literature of Ancient Sumer [Az ókori sumér irodalom] című nyomtatott kötetben.21 
Hasonló kettős formátum a világirodalom-történet esetében is jól működne. Egy 
(vagy kettő, legfeljebb három) nyomtatott kötet adna átfogó történetet, mely korláto-
zott számú példával és esettanulmánnyal egészülne ki; a weboldal aztán lehetőséget 
adna az olvasóknak, hogy bármely ponton nagyobb mélységekbe merüljenek. A nyom-
tatott kötet(ek)et egy megközelítőleg tucatnyi szakértőből álló csapat írhatná (ezt 
a számot használják a mostani áttekintő világirodalmi antológiák esetében), belőlük 
alakulhatna meg az a szerkesztőbizottság, mely értékelné a hálózati alapú, kiterjed-
tebb történet számára beérkező anyagokat. A weboldalnak különböző szintjei lehet-
nének, az első megegyezne a nyomtatott változattal, mely kibővíthető más szintek 
irányába, lehetővé téve az olvasó számára, hogy továbblépjen régió, ország, műfaj, 
szerző vagy különféle tematikus kategóriák felé. A vállalkozás kiterjedhetne akár-
milyen irányba akármilyen részletességgel, ahogy csak a közreműködők óhajtják, 
míg a nyomtatott változat a vállalkozás alapjául szolgálhatna és teljes körű koheren-
ciát adhatna annak.

Cél

Valójában mi lenne egy világirodalom-történet írásának értelme? A Wikipedia már le-
hetőséget ad az olvasóknak, hogy utánanézzenek a sumér költészetnek vagy Murasaki 
20 [Persze ez csak addig igaz, amíg egy-egy ilyen vállalkozás folyamatosan frissül, s nem „fagy rá” a netre. 

Az ETCSL például éppen Damrosch cikkének megjelenése óta nem frissült. – A ford.]
21 Th e Literature of Ancient Sumer, szerk. Jeremy Black, Oxford UP, Oxford, 2004.
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Shikibunak, és ha az oldal romantika címszava hivatkozási tartományát tekintve 
még nem is olyan tágas, mint szeretnénk, ezt a korlátozást könnyen feloldhatnánk a 
létező Wikipedia-cikkek felülvizsgálatával (miként az oldal felhasználói ezt köny-
nyedén meg is tehetik), hogy bevonjuk az odaillő brazilokat vagy bengáliakat. Semmi 
értelme sem volna belefogni egy teljes körű világirodalom-történet megírásának ter-
hes vállalkozásába, hacsak a vállalkozásnak nem volna valódi értéke, azaz nem adna 
az olvasóknak egy új könyvet a világ irodalmi termelésének dinamikájáról – nemcsak 
azáltal, hogy informálja őket, hanem azzal is, hogy új kérdések feltételére és új utak 
keresésére ösztönöz. Mi lehetne egy ellenállhatatlan vonzerejű világirodalom-törté-
neti elbeszélés alapja?

Az egyik módja, hogy megközelítsük ezt a kérdést, ha másként tesszük fel: egy 
ilyen történet mivel helyezkedhetne szembe? Számomra úgy tűnik, hogy két elsődle-
ges célpont lehetne: a beszűkült nacionalizmus és a határtalan, élettelen globaliz mus. 
Az esély, melyet a világirodalom-történet kínál a nemzeti hagyományok számára, 
jobb, mint feloldódásuk egy globalizált hiperrealitásban. Hasonlóképpen, a világiro-
dalom-történet sokat leküzdhetne a globalizáció oly sok vitájának állhatatos prezent-
izmusából, és kiemelhetné a globálison belül a helyi és a nemzeti régóta fennálló és 
folyamatos fontosságát. Az irodalomtörténet longue durée-jének feltárásával, a glo-
bális történet szélesebb körben fedhetné fel a szerkezeti kapcsolatokat az irodalmi 
kultúrák között – nem azáltal, hogy szembeállítja a világirodalmat a nemzeti iro-
dalmakkal, hanem azáltal, hogy magára vállalja olyan irodalmi rendszerek együtt-
alakulásának nyomon követését, melyek jellegüket tekintve – egyszerre lokálisan és 
transzlokálisan – folyton összekeveredtek.

Posnettnek volt egy fontos megérzése, amikor belátta, hogy a világirodalom első 
formája megelőzte a modern nemzetállamot, bár nekünk nem szükséges társadalmi-
irodalmi fokozatok szabályos haladásaként látnunk az irodalmat, miként Posnett 
képzelte. Nem annyira a törzs, a városállam, a birodalom és a nemzet irodalmainak 
sorrendje, mint inkább egy teljesebb számvetés mutathatná meg, hogy az irodalmi 
kultúrákban mindig is több ilyen szintet tartalmazó jelenség keveredett. A világ jóval 
az ENSZ és a Nemzetközi Valutaalap létrehozása előtt hatást gyakorolt a városál-
lamra és a nemzetre, és a nemzetek valamint a nemzet-alatti régiók továbbra is az 
irodalmi termelés és befogadás alapvető helyszínei. Bármennyire is „globális” egy mű, 
helyi üzletekben adják el, és elsősorban olyan emberek olvassák, akik egy nemzeti 
rendszerben iskolázódtak. Egy modern fordításban alkalmasint még egy antik szö-
vegből is – valódiként érzékelt – kortárs mű válhat: Robert Fagles Iliásza a kortárs 
amerikai köznyelvet adoptálja és adaptálja, miközben Homérosz időbeli és kulturális 
távolsága továbbra is kihívást jelent a kortárs olvasó elvárásai számára.22

Az irodalom kezdettől fogva egyszerre volt lokális és transzlokális. A Krisztus 
születése előtti második évezredtől fogva csak ritkán esett meg, hogy egy közösség 
a maga irodalmát a szomszédaitól és egyéb, még távolabbi kultúráktól elszigetelve 
hozta volna létre. Kivételesnek számított, hogy az antik mediterrán világban, az 

22 Homer, Th e Iliad, ford. Robert Fagles, Viking, New York, 1990.

egyiptomi Óbirodalomban egyedi lejegyzési módot fejlesztettek ki, és olyan irodal-
mat alkottak meg vele, mely csaknem teljesen ezen az írásrendszeren belül fejlődött 
ki, kétségtelenül kevés idegen hatást szívott fel, és a Nílus völgyén kívül csak ritkán 
olvasták. Sokkal inkább jellemző az, amit a sumérok által a Krisztus előtti 3100 kö-
rül Dél-Mezopotámiában kifejlesztett ékírásos forma esetén tapasztalunk. Ezt a kul-
túrát az erős akkád városok és szövetségeseik hamarosan leigázták; amint az akkád 
lett a terület domináns nyelve, a sumér lejegyzési módot az akkád és egyéb nyelvek 
használatára alakították át Mezopotámia-szerte és a termékeny félhold egész terü-
letén. A babiloni irodalom, mely a második évezred alatt kétnyelvű rendszerként 
fejlődött, olyan egyedi lejegyzési módon alapult, mely elterjedt mindenütt a városál-
lamokban és Dél- valamint Észak-Mezopotámia birodalmaiban, kelet felé Perzsiá-
ban és aztán Anatóliában és Levantéban.

Mindezeken a helyeken az írott irodalom termelése egy nemzetközi lejegyzési 
mód tartományán belül kezdődött – olyan írnokok használták ezt, akiket saját 
nyelvükön és azon a sumér nyelven képeztek, mely utóbbi sokáig maradt az ékírásos 
irodalmiság alapja azután is, hogy a suméroknak önálló létezése megszűnt. Valójában 
a sumér nyelvet évszázadokig tanították azután, hogy beszélt nyelvként megszűnt, 
miként az irodalmi latin is jóval tovább élt, mint kapcsolata az egyes emberek életé-
vel. Amit én az ékírásos forma írásbeli világának véltem, olyan mátrixszá vált, me-
lyen belül Babilónia, Asszíria, Perzsia, Ugarit és a Hettita Birodalom egyedi irodal-
mai kiemelkedtek.23 Még Egyiptom sem volt képes örökre megőrizni remek elszige-
teltségét [splendid isolation] attól, amit közel-keleti világrendszernek nevezhetünk; 
idővel a hieroglifák hieratikus gyorsírása életet adott a nyugat-sémi alfabetikus lejegy-
zési módnak, mely elterjedt a Közel-Keleten és onnan tovább görög földre és Rómá-
ba, s végül visszatért magába Egyiptomba, hogy megfossza trónjától a hieroglifákat. 
Egy idő után az ábécé több különálló, globális kiterjedésű írásvilággá alakult – ró-
mai, arab, cirill –, és az irodalmat egyik országban a másik után első ízben kezdték el 
egy lejegyzési mód és világa szélesebb kontextusában írni.

Egy hasonló történetet mesélhetnénk el az írás Shang-dinasztia alatti feltalálá-
sáról, amely után ez a rendszer elterjedt mindenütt, amit csak Kínaként ismerünk; 
évszázadokig Kína nem annyira nemzet volt, mint inkább nyelvek és közösségek 
konglomerátuma, mely (még az olyan elkülönülő időszakokban is, mint a harcoló 
királyságok kora) egy egyedi lejegyzési mód médiumán és annak irodalmi világán 
keresztül kapcsolódott össze. A kínai írásjelek átterjedése Koreába, Japánba, Viet-
námba és máshová távolabbra is kiterjesztette azt a nyelvek közötti jelenlétet, mely 
a lejegyzési módnak a sajátja volt a legkorábbi időktől fogva egészen addig, amit ma 
az irodalom írásaként jelölhetünk meg.

Amennyiben az irodalom mindig is nemzetközi volt, elkerülhetetlenül nemzeti 
marad a mai globális világban. Még az olyan nagy területen beszélt nyelvek is, mint az 
arab, az angol és a spanyol helyi változatokkal rendelkeznek, és a kiadványok köz-
zétételének, illetve terjesztésének helyi központjai vannak. A „globális” írók, mint 
23 David Damrosch, Scriptworlds. Writing Systems and the Formation of World Literature, Modern Lan-
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Rushdie, Derek Walcott és Orhan Pamuk sok országban olvashatók, és idejüket is 
különböző helyszínek között osztják meg, mégis ezek a szerzők mindahányan szoro-
san kapcsolódnak szülőföldjükhöz, még akkor is, ha alapvetően egy-két új országhoz 
kötődnek – oly módokon, melyek végül is nem különböznek Apuleius mozgásától 
Madaurosból Athénba, aztán Rómába, s végül haza Észak-Afrikába. Hozzájuk ha-
sonlóan: egymástól távol eső olvasótáboruk sok, különböző helyről érkező olvasóból 
áll. Pamuk török regénye, a Kar a nemzeti kultúrával új kapcsolatba kerül, valahány-
szor egy barcelonai könyvkereskedő a polcra teszi a Nieve című könyvet, egy diák 
Berlinben birtokba veszi a Schnee című könyvet, vagy egy Los Angeles-i könyvklub-
ban a Snow című könyvet tárgyalják.24 A helyi különbségek szintén megőrzik fontos-
ságukat: a katalán olvasók másképp fogják érteni Pamuk kultúraközi témáit, mint 
a madridi olvasók; míg a hónak magának van egyfajta idegensége Los Angelesben, 
ezt az olvasók Wisconsinban nem fogják érzékelni.

Kettős, sőt többes természetével az irodalom a globális szimultán lokalizációjá-
nak és a lokális globalizációjának alapesetét nyújtja. Miként maga Wallerstein meg-
jegyezte, „a világtörténelem iránya a kulturális homogenizációnak éppen az ellen-
kezője; inkább van olyan iránya, mely a kulturális elkülönböződés, vagy kulturális 
kidolgozottság, vagy a kulturális komplexitás felé mutat.”25 Sehol máshol nem tanul-
mányozhatjuk jobban az ilyen komplex kidolgozottságot, mint a világirodalomban 
– úgy manapság, mint annak történetében.

Ahhoz, hogy távolabb lássunk a nemzetnél, változtatnunk kell azon a módon, 
ahogy történeti elemzést végzünk, és az általunk tanulmányozott tárgyakra is másként 
kell tekintenünk. Nem mindig leszünk képesek genetikus kapcsolatokat és hatásokat 
találni a sokféle vizsgált jelenség között, akár az írás eredetére, az írott kultúra udva-
ri és vallási körben való terjedésére, a széppróza történetére vagy a transzkulturáció 
folyamataira pillantunk, melyek mindegyike másképp, más időben és helyen tör-
tént. Azonban éppen ebben a különbségben van a világirodalom-történet tanul-
mányozásának egyik nagy előnye. A „regény felemelkedésének”, a romantikának vagy 
a szanszkrit kavyának történetei túlontúl gyakran úgy alakultak, mintha az adott 
kultúra választási lehetőségei lettek volna az egyedül lehetségesek. Éppen azért, mert 
a monogatari és az Arthur-mondakör különálló irodalmi kultúrákban íródtak, mind-
két forma tanulmányozásának hasznát láthatjuk, méghozzá annak tudatosításában, 
hogy mi volt lehetséges máshol a világon egyazon időben. Molière sohasem hallott 
kortársáról, Csikamacu Monzaemonról, de ő és a nagy japán drámaíró egyaránt 
olyan darabokat írt, melyek egy kereskedő középosztály arisztokrata környezetben 
történő felemelkedésére reagáltak, és műveik számos tekintetben összevethetők. 
Molière úrhatnám polgára egy posztókereskedő fi a, míg Csikamacu Szerelmi öngyil-
kosság Amidzsimán című művének hőse egy papírkereskedő; mindkét darab főszerep-

24 [A magyar olvasó pedig Hó címmel találkozhat vele: Orhan Pamuk, Hó, I–II., ford. Ladányi Katalin, 
Ulpius-Ház, Budapest, 2005. – A ford.]

25 Immanuel Wallerstein, Th e National and the Universal. Can Th ere Be Such a Th ing as World Culture? 
= Culture, Globalization, and the World-System. Contemporary Conditions for the Representation of 
Identity, szerk. Anthony D. King, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1997, 96.

lője pályájuk csúcsa után esnek szerelembe, és mindketten kényszerből szembesülnek 
a családjuk által lehetővé tett társadalmi mobilitás határaival. Mindkét színdarab az-
által forradalmasítja a populáris művészeti formákat, hogy a drámai megjelenítésnek 
új mélységet adnak, és a darabok határozottan metateátrálisak azáltal, hogy a színészi 
játék és a kosztümök társadalmi identitások metaforáiként jelennek meg átmeneti 
időben – a Szerelmi öngyilkosságban éppúgy, mint az Úrhatnám polgárban [Le Bour-
geois gentilhomme] a szereplők egyenesen úgy jellemzik magukat, mint olyan színé-
szeket, akik nem érzik jól magukat testhez nem álló szerepeikben.

A párhuzamos és alternatív történetek nemcsak azért fontosak, hogy újra-fel-
épít sünk korábbi korszakokat. Ha így teszünk, ez segíthet nekünk abban is, hogy 
ráhangolódjunk egy egyedi régión, sőt egy egyedi nemzeten belül lehetséges kap-
csolatok változataira. A kelleténél több, a modern brit irodalomról szóló tanulmány 
látta az 1900 és 1930 közti időszakot csaknem egészen a modernizmus rubrikájában, 
olyan szerzőket tárgyalva, akik modernek voltak (vagy annak lehetett őket láttatni), 
miközben csaknem mindenki mást a partvonalon kívülre küldtek. Ha a világiroda-
lom történetét az organikus kapcsolódások és a lineáris haladás elhagyására bírjuk, 
az a megértés olyan alternatív módjait fogja megnyitni, melyek helyileg is alkalmaz-
hatóak. Molière és Csikamacu egy jó adag közös vonással rendelkezik, olyan távoli 
régiók összehasonlítható társadalmi fejlődésének köszönhetően, melyek még nem 
kézzelfoghatók egy egyesített globális rendszerben; megfordítva: Virginia Woolf nak 
és Arnold Bennettnek semmi mondanivalója sem volt egymásnak azon ritka alkal-
makkor, mikor nem kerülhették el a találkozást. Egy háromdimenziós számvetésnek 
a modern brit irodalomról, valamint a modern világdrámáról a kölcsönös kapcsolat 
és a kapcsolat nélküliség széles kiterjedésű terminusaihoz kell jutnia, a Molière és 
Csikamacu közti concordia discorsra és a Bennett és Woolf közti discordia concorsra 
egyaránt ráhangolódva.

A világirodalom globális története lehetővé teszi számunkra, hogy egyéni érdek-
lődésünket a világ irodalmi termelésének nagyobb keretébe helyezzük. A nemzeti 
irodalmak korántsem szűnnek meg a kutatás fontos témái lenni, hanem új módokon 
láthatjuk őket, miként az egyéni szerzőket is, akik a nemzeti irodalmon belül és azo-
kon keresztül dolgoznak. A világirodalom tanulmányozása ily módon kiterjesztheti 
azokat az üdvös hatásokat, melyeket az elmúlt néhány évtizedben az irodalomelmélet 
az irodalomtudományra gyakorolt. Miként Northrop Frye 1957-ben megfi gyelte, ép-
pen akkor, mikor a tudósok egy egyedi műre összpontosítanak, „nem szükségszerű, 
hogy az, amihez ezzel hozzájárulnak, láthatatlan legyen, ahogyan a korallsziget a po-
lip számára láthatatlan.”26 Egy tudós ökológus nagyon jól tanulmányozhat egy helyi 
polipcsoportot, de nem árt tisztában lenni a polipok helyével a környező korallzáto-
nyon, aztán a zátony helyzetével a szigetvilág szélesebb ökoszisztémájában. Világiro-
dalom-történetet azért érdemes írni, mert egy felbecsülhetetlenül értékes térképet 
nyújt ahhoz, hogy elhelyezhessük munkánkat egy tágasabb világban.

Fordította: Vaderna Gábor
26 Northrop Frye, A kritika anatómiája. Négy esszé, ford. Szili József, Helikon, Budapest, 1998, 17.


